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Bästa Johan, Anette och Ann
Det går ett nerklassningståg genom Sveaskogs marker i Norrbotten. Naturskogar som
Sveaskog haft hög ambition att spara klassas nu i all tysthet om till PG, produktionsskog,
och avverkas.
Naturskogen vid Blekingbäcken på Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun är en sådan skog,
med höga naturvärden och status som naturvårdsskog, som nu skall huggas.
Skogen är en tydligt flerskiktad, grandominerad naturskog med få spår av tidigare
skogsbruk. Däremot ses träd med brandljud. Det finns även grov död ved (lågor) och grova,
gamla sälgar. Ett sådan gammal sälg är redan i sig en nyckelbiotop.
Av rödlistade arter noterade vi bland annat doftskinn och granticka. Det fanns betydligt flera.
Här följer ett bildalbum av skogen. Bilderna är tagna i juli 2013.
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/DenNerklassadeNaturskogenVidBl
ekingbackenMelaktraskliden?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLPczJiY9aPC9AE&feat=direc

tlink

Stora delar av skogen vid Blekingbäcken håller nyckelbiotopsklass.
Nyckelbiotoper skall inte huggas. Nyckelbiotoper skall sparas och skyddas.
Hur motiverar ni / Sveaskog nerklassningen av denna skog och flera andra naturvårdsskogar
till produktionsskog för avverkning?
Antagligen menar ni att skogsbolag är så otroligt duktiga och menar så hjärtinnerligt väl med
sitt huggande att man kan fortsätta hugga naturskogar tills de tager slut.
Det är tid att sätta stopp för Sveaskogs nerklassningståg genom Norrbotten.
Ser fram emot en vettig och rättfram redovisning om skogen vid Blekingbäcken, inte bara ett
ifyllt formulär. Helst inom 14 dagar.
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